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Program: 

1. Otvorenie, prezencia. 

2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice. 

3. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, AS STU. 

4. Prerokovanie aktuálnej situácie k navrhnutej novele zákona. 

5. Rôzne. 

 
Prítomní: podľa priloženého výpisu z AIS 
 
Ospravedlnení: Ing. Róbert Fischer, PhD., Ing. Michal Horňáček PhD., Bc. Veronika Pasch, Bc. Erika 

Pavlovičová 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na zasadnutí bolo prítomných celkom 23 členov. Na začiatku a na konci zasadnutia bolo prítomných 
22 členov. Senát bol uznášaniaschopný.  

K bodu 1: 
Mimoriadne zasadnutie AS FCHPT STU spojené so zasadnutím akademickej obce fakulty, ktoré sa 
konalo online, otvoril a viedol predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš. Na úvod privítal prítomných členov 
AS FCHPT STU, členov akademickej obce fakulty, dekana prof. Gatiala, zástupcov ŠRVŠ a ostatných 
prítomných hostí. Konštatoval, že zasadnutie je v zmysle VŠ zákona verejné a je zdieľané formou 
Google Meet platformy a vysielané online aj na YouTube kanáli. 
 
Prof. Lukeš vyzval doc. Paulena aby spustil prezenciu. Všetci prítomní evidovali svoju účasť na zasadnutí 
prostredníctvom elektronického systému AIS a protokol o výsledku je priložený k zápisnici. Prof. Lukeš 
na základe potvrdenia členov AS FCHPT STU v elektronickej prezenčnej listine skonštatoval, že senát je 
uznášaniaschopný. 

K bodu 2: 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. a za študentskú časť AS 
FCHPT STU Bc. Zuzana Dyrčíková. Proti tomuto návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani vo 
verbálnej, ani neverbálnej (chat) forme komunikácie.  
Prof. Lukeš otvoril verejné hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice prostredníctvom chatu.  
 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22     proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Prof. Lukeš predstavil harmonogram zasadnutia a jeho jednotlivé body. Prof. Lukeš spustil verejné 
hlasovanie za program zasadnutia prostredníctvom chatu.  
 
K online zasadnutiu sa pripojila Júlia Kubalcová 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0  zdržali sa: 0 
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K bodu 3: 
Prof. Lukeš informoval prítomných o situácii na fakulte, o výsledkoch rokovania AS FCHPT STU, ktoré 
sa uskutočnilo 25.10.2021 a o doplnení študentských senátorov na základe volieb do AS FCHPT STU. 
Ďalej prítomných informoval, že došlo k zvoleniu a vymenovaniu nových prorektorov. V rámci 
zasadnutia veľkého senátu bol schválený rozpočet FCHPT STU (z dotačných aj nedotačných zdrojov). 
Prof. Lukeš stručne informoval senátorov a akademickú obec o návrhu k novele vysokoškolského 
zákona. Pripomenul aj najbližšie stretnutia AS a PAS FCHPT STU.  

K bodu 4: 
Prof. Lukeš otvoril hlavný bod stretnutia. Požiadal dekana, prof. Gatiala, o prípadné doplnenie 
informácií k jednotlivým bodom prezentácie. Zároveň prof. Lukeš vyzval zástupcov študentov, aby 
neváhali klásť otázky.  
Prof. Lukeš predstavil materiál č. 35-2021 Sumarizácia faktov a pripomienok k navrhovanej novele 
Zákona o vysokých školách a začal prezentovať historické údaje a vývoj zákonov o vysokých školách. 
Prítomných upovedomil o zákone z roku 1990, v ktorom sa hovorí o apolitickosti vysokých škôl. Ďalej 
pre celkový obraz predstavil súčasný princíp riadenia vysokých škôl a ako funguje financovanie 
vysokých škôl. Prof. Gatial doplnil všeobecné informácie, ako funguje hospodárenie vysokých škôl. 
Prof. Lukeš pokračoval informáciami o pripravovanej novele zákona VŠ. Zvýraznil, že diskusie medzi 
zástupcami VŠ a ministerstvom školstva síce prebehli, ale z týchto stretnutí neboli spísané zápisnice. 
Právne sa teda nedajú dokázať tvrdenia jednotlivých zúčastnených strán. Prof. Lukeš ďalej upovedomil 
prítomných o hlavných problémoch v novele zákona o VŠ – ide najmä o oslabenie postavenia 
študentov v rámci ŠRVŠ, vyplývajú z nej problémy s vedením škôl a aj v samospráve vysokých škôl. Prof. 
Lukeš informoval o reakciách na chystanú novelu zákona z radov vysokých škôl na Slovensku.  
Prof. Gatial predstavil stanovisko ŠRVŠ k aktuálnej téme. Taktiež povedal, že Klub dekanov fakúlt 
vysokých škôl SR mal stretnutie kvôli pripravovanej novele zákona a výsledkom tohto stretnutia bol 
nesúhlas s takto formulovaným znením novely vysokoškolského zákona. Ďalej prof. Gatial doplnil, čo 
by pre vysoké školy predstavovala spomínaná novela zákona, ako by to ovplyvnilo ich fungovanie 
a financovanie.  
 
Diskusia 
Ing. Aleš Ház, PhD. sa opýtal, či sa vytvorí jednotný materiál a stanovisko za fakultu a to sa posunie 
veľkému senátu, ktorý následne bude prezentovať komplexne stanoviská všetkých fakúlt, alebo každá 
fakulta bude prezentovať svoje stanovisko. 
Prof. Gatial odpovedal, že na stretnutí Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR bola snaha o vytvorenie 
celkového vyjadrenia/stanoviska za univerzitu, ale nakoniec sa rozhodlo, že bude vhodné sformulovať 
vyjadrenie za každú fakultu univerzity. Zároveň sa rokuje aj s inými fakultami na spoločnom stanovisku. 
Ing. Aleš Ház, PhD. povedal, že má pocit, že aktuálne sa k problematike verejne viac vyjadruje rektor 
Univerzity Komenského v BA. Poznamenal, že by bolo vhodné, aby aj rektor STU prejavil v tejto 
problematike viac iniciatívy. 
Prof. Gatial povedal, že najskôr je potrebné aby fakulty sformulovali svoje stanoviská, aby sa potom na 
rokovaní veľkého senátu mali o čo oprieť. Zároveň upozornil, že aj rektor STU v blízkej dobe zverejní 
svoje stanovisko. 
 
Doc. Švorec sa opýtal, ako ministerstvo školstva argumentuje skvalitnenie vysokých škôl pomocou 
nižších finančných dotácií. 
Prof. Gatial odpovedal, že navrhovaná novela zákona neprináša v tomto smere nič vhodné. Ďalej 
poznamenal, že je snaha o spájanie univerzít, ale toto je vhodné z hľadiska financovania hlavne pre 
menšie vysoké školy. 
Doc. Švorec poznamenal, že práve nový akreditačný systém by mal zlepšiť kvalitu vysokých škôl. 
 
Prof. Lukeš uzatvoril diskusiu k tomuto bodu a predniesol návrh na stanovisko. 
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Prof. Hudec mal pripomienku k formulácii odseku v navrhnutom texte stanoviska. 
Prof. Gatial upozornil, aby sa v texte stanoviska spomenula aj ŠRVŠ, nakoľko majú rovnaký postoj 
k navrhovanej reforme. 
Ing. Lisý navrhol na doplnenie do stanoviska, že novelu zákona neodmietame, ale len nesúhlasíme s jej 
aktuálnym znením.  
Prof. Lukeš zapracoval pripomienky do stanoviska. Zároveň poznamenal, že nasledovné stanovisko nie 
je úplne odmietavé, ale je formulované tak, že nesúhlasime iba s niektorými bodmi, ktoré by poškodili 
vysoké školy. 
 
Prof. Lukeš spustil hlasovanie za navrhnutú formuláciu stanoviska. 
 
Z dôvodu výučby sa odhlásil doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22     proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Prof. Lukeš formuloval uznesenie. 
 
Uznesenie č. 1/35-2021  
AS FCHPT STU prerokoval materiál Sumarizácia faktov a pripomienok k navrhovanej novele Zákona o 
vysokých školách (materiál č. 35-2021). 
 
K bodu 5: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Rôzne“. 
 
Diskusia 
Prof. Lukeš informoval prítomných, že stanovisko sformulované na tomto zasadnutí zverejní čo najskôr 
a zároveň ho odovzdá ďalej na ďalšie rokovania.  
Prof. Gatial podotkol, že sa pripravuje virtuálna petícia proti pripravovanej novele zákona o VŠ a aj 
protest v spojení s Univerzitou Komenského.  
 
Prof. Lukeš na záver zasadnutia poďakoval všetkým prítomným za účasť na stretnutí, za zapojenie sa 
do diskusie a ukončil zasadnutie AS FCHPT STU a AO. 
 
 V Bratislave 04. novembra 2021 

Overili: 

 

doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.            Bc. Zuzana Dyrčíková 
 
 
  
 
 prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc., 
                          predseda AS FCHPT STU 
 
 
Príloha č.1: Prezenčná listina z mimoriadneho zasadnutia AS FCHPT STU a AO zo dňa 04.11.2021 


